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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Definisi Masalah Taklinear (Urroz, 2001) 

 

Masalah taklinear dalam sains dan teknik dituliskan dalam bentuk 

persamaan taklinear. Persamaan tersebut dituliskan dalam bentuk fungsi 

yang jika digambarkan ke dalam bentuk kurva maka kurva yang dihasilkan 

tidak berbentuk garis lurus melainkan garis lengkung.  

 

Persamaan taklinear  dibedakan menjadi persamaan aljabar yang 

mencangkup fungsi polinomial dan persamaan transenden yang mencakup 

fungsi trigonometri, hiperbolik, eksponensial, dan logaritma. 

 

 

2.2 Solusi Masalah Taklinear  (Heath, 2002) 

 

Jika diberikan fungsi 𝑓 dan mencari nilai 𝑥 yang menyebabkan 𝑓 𝑥 = 0 , 

𝑥 merupakan akar dari persamaan taklinear atau jika 𝑥 disubtitusikan ke 

dalam fungsi akan menghasilkan nol. Sehingga dalam mencari solusi 
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persamaan taklinear lebih di kenal sebagai penemuan akar (root finding) 

atau penemuan nol (zero finding).  

 

 

2.3 Kekontinuan Fungsi pada Selang (Purcell, 1987) 

 

Dikatakan fungsi 𝑓 kontinu pada selang terbuka (𝑎, 𝑏) jika 𝑓 kontinu di 

setiap titik (𝑎, 𝑏). 

 

𝑓 kontinu pada selang tertutup [𝑎, 𝑏] jika 𝑓 kontinu pada (𝑎, 𝑏), kontinu 

kanan di 𝑎, dan kontinu kiri di 𝑏. 

 

 

2.4 Konsep Dasar Homotopi  (Liao, 2012) 

 

Homotopi dideskripsikan sebagai variasi kontinu atau deformasi di 

matematika. Sebuah lingkaran dapat dideformasikan secara kontinu 

menjadi elips, dan bentuk dari cangkir kopi dapat dideformasikan secara 

kontinu menjadi bentuk donat. Pada intinya, homotopi didefinisikan 

sebagai suatu penghubung antara benda yang berbeda di matematika yang 

memiliki karakteristik yang sama di beberapa aspek. 

 

C[a,b] dinotasikan sebagai himpunan fungsi real kontinu dalam interval 

𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. Secara umum, jika suatu fungsi 𝑓 ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏] dapat 
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dideformasikan secara kontinu ke fungsi kontinu 𝑔 ∈ 𝐶 𝑎, 𝑏  lain maka 

dapat terbentuk suatu homotopi 

 

ℋ: 𝑓(𝑥)~𝑔 𝑥  

ℋ 𝑥; 𝑞 =  1 − 𝑞 [𝑔 𝑥 − 𝑓 𝑥 ] − 𝑞 𝑔 𝑥    , 𝑞 ∈  0,1 .      (2.1) 

 

 

Definisi 1. 

Suatu homotopi dua fungsi yang kontinu 𝑓(𝑥) dan 𝑔(𝑥) dari suatu ruang 

topologi 𝑋 ke ruang topologi 𝑌 dinotasikan sebagai fungsi kontinu 

ℋ: 𝑋 ×  0,1 → 𝑌 dari produk ruang 𝑋 dengan interval [0,1] ke 𝑌 

sedemikian sehingga jika 𝑥 ∈ 𝑋 maka ℋ 𝑥, 0 = 𝑓(𝑥) dan ℋ 𝑥, 1 = 𝑔(𝑥). 

 

Definisi 2. 

Parameter benaman 𝑞 ∈ [0,1] di dalam suatu fungsi atau persamaan 

homotopi disebut parameter homotopi. 

 

Definisi 3. 

Diberikan suatu persamaan ℇ1, yang mempunyai paling sedikit satu solusi 

𝑢. Ambil ℇ0 sebagai persamaan awal yang solusinya diketahui 𝑢0. Jika itu 

dapat dikonstruksikan ke dalam bentuk persamaan homotopi ℇ 𝑞 : ℇ0~ℇ1 

sedemikian sehingga parameter homotopi 𝑞 ∈ [0,1] naik dari 0 menuju 1, 

ℇ 𝑞  dideformasikan secara kontinu dari persamaan awal ℇ0 ke persamaan 

asli ℇ1di mana solusinya berubah secara kontinu dari solusi yang diketahui 
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𝑢0 dari ℇ0 ke solusi yang tidak di ketahui 𝑢 dari ℇ1. Jenis dari persamaan 

homotopi ini disebut persamaan deformasi orde-nol. 

 

Definisi 4.  

Diberikan suatu persamaan taklinear dinotasikan dengan ℇ1 yang 

mempunyai paling sedikit satu solusi 𝑢(𝑧, 𝑡) dimana 𝑧 dan 𝑡 merupakan 

variabel bebas. Ambil parameter homotopi 𝑞 ∈ [0,1] dan ℇ 𝑞  persamaan 

deformasi orde-nol yang menghubungkan persamaan asli ℇ1 ke persamaan 

awal ℇ0 dengan aproksimasi awal yang diketahui 𝑢0 (𝑧, 𝑡). Asumsikan 

bahwa persamaan deformasi orde-nol ℇ 𝑞  memiliki solusi dan analitik di 

𝑞 = 1, sehingga diperoleh homotopi deret Maclaurin : 

𝜙 𝑧, 𝑡, 𝑞  ~ 𝑢0  𝑧, 𝑡 +  𝑢𝑛 𝑧, 𝑡 𝑞𝑛 ,

+∞

𝑛=1

𝑞 ∈  0,1             (2.2) 

dan deret homotopi: 

𝜙 𝑧, 𝑡, 1  ~ 𝑢0  𝑧, 𝑡 +  𝑢𝑛 𝑧, 𝑡 

+∞

𝑛=1

.                   (2.3) 

Persamaan yang berubungan dengan 𝑢𝑛 𝑧, 𝑡  yang nilainya tidak diketahui 

disebut persamaan deformasi orde ke-n. 

 

Definisi 5. 

Jika solusi 𝜙 𝑧, 𝑡, 𝑞  dari persamaan deformasi orde-nol ℇ 𝑞 ∶ ℇ0 ~ ℇ1 

ada dan analitik di dalam 𝑞 ∈ [0,1] , maka diperoleh solusi deret homotopi 

dari persamaan asli ℇ1 : 
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𝑢 𝑧, 𝑡 = 𝑢0  𝑧, 𝑡 +  𝑢𝑛 𝑧, 𝑡 

+∞

𝑛=1

,                    (2.4) 

dan aproksimasi homotopi orde ke-n 

𝑢 𝑧, 𝑡 ≈ 𝑢0  𝑧, 𝑡 +  𝑢𝑛 𝑧, 𝑡 

+∞

𝑛=1

 .                   (2.5) 

 

 

2.5 Parameter Kontrol Kekonvergenan (Liao, 2012) 

 

Karena pada deret Maclaurin tidak ada jaminan bahwa deret konvergen 

pada 𝑞 = 1 melainkan hanya asumsi , sehingga Liao memodifikasi konsep 

homotopi dengan memperkenalkan ℏ sebagai parameter kontrol 

kekonvergenan. 

ℏ membangun persamaan deformasi orde-nol sebagai berikut: 

 

ℋ 𝑥, 𝑞 =  1 − 𝑞 [ℇ1 − ℇ0] − 𝑞ℏ ℇ1             (2.6) 

dengan ℏ ≠ 0. 


